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{ بروكـسل (أ ف ب) - انتـقد وزير
خارجـية االحتـاد األوروبي جوزيب
بـــــوريل إيــــران امـس األحــــد عــــلى
دة وجيزة السفير خلفية توقيفـها 
الــبـــريــطـــاني لــديـــهــا داعـــيًــا إلى
"خــــفض الــــتــــصــــعــــيـــد".وأوقــــفت
الــســـلــطــات اإليـــرانــيــة الـــســفــيــر
البريـطاني لدى طهـران روب ماكير
خالل وقفـة طالبيـة لتـكر ضـحايا
الـطـائـرة األوكـرانـيـة الـتي أُسـقطت
عن طريق اخلطأ قرب طهران فقتل
 176شـخـصًـا هم جـمـيع من كـانوا
على متنها بينهم بريطانيون.وأثار
توقيـفه تنديـدات دبلوماسـية دولية
فـاعـتـبـرته لـنـدن انـتـهـاكًـا لـلـقـانون
الــدولي.وقــال بــوريل عــلى تــويــتـر
ؤقت "قلق لـلغـاية بشـأن االعتـقال ا
لـلـسـفيـر الـبـريـطانـي في إيران. من
الـواجب االحـتـرام الكـامل التـفـاقـية
فيـينـا. االحتاد األوروبي يـدعو إلى
خـفض الـتـصـعـيـد وإفـسـاح اجملـال
لـلـدبـلـوماسـيـة".ونـفى ماكـيـر الـتهم
اإليـــرانـــيــة بـــأنه كـــان يـــشــارك في
تــظــاهــرة مــشـيــراً إلـى أنه حــضـر
جتمعًا لتكر قتلى احلادثة وغادر
بعد خمس دقائـق من بدء الهتافات
ــنــاهــضـة لــلــسـلــطــات.وانــدلـعت ا
التظـاهرات في إيران الـسبت حيث
هـــتف بـــعض الــطـالب بــشـــعــارات
مــنـاهــضـة لــلــنـظــام في ظل الــقـلق
حـيال كـيـفيـة تعـاطي الـسلـطات مع
الــــكـــارثـــة.وأقــــرت اجلـــمــــهـــوريـــة
ـسؤوليتها عن اإلسالمية السبت 
إسقـاط طائـرة اخلطـوط األوكرانـية
الـدولـيـة بـصـاروخ أُطـلق عم طـريق
اخلطأ بعدما نفت ذلك في البداية.

.dJð WH Ë

الى ذلك نـفى الـسـفــيـر الـبـريـطـاني
لـــدى طــهـــران روب مــاكـــيــر الــذي
نــدّدت لـنــدن بــاعــتــقـالـه في إيـران
األحد مشاركته في أي تظاهرة ضد
الـسلـطات كـما أفـادت وسائل إعالم
إيـرانـيـة.وكتـب مـاكـيـر علـى تـويـتر
ــكـنــني أن أؤكـد أنــني لم أشـارك "
فـي أي تـــظـــاهـــرة".وأضـــاف "لـــقـــد
ذهبت إلى حـدث قُدّم عـلى أنه وقفة
لــتــكـر ضــحــايــا مـأســاة (طــائـرة
الــرحــلــة) بي إس  "752الــتــابــعــة
لـلـخطـوط اجلـويـة األوكرانـيـة التي
أُســـقـــطت قـــرب طــهـــران األربـــعــاء
بـواســطــة صــاروخ إيــراني.وأقـرّت
اجلــمــهـــوريــة اإلسالمــيــة الــســبت
سؤولـيتها عن هـذه الكارثة التي
أودت بحـياة  176شخـصاً وأثارت
مــوجـة تـنـديـد في إيـران بـعـد نـفي
الــســلــطــات عـلـى مــدى ثالثــة أيـام
لـفرضـية إصـابة الـطائـرة بصاروخ
الـتي طـرحـتـهــا أوتـاوا مـنـذ مـسـاء

األربعاء.وكتب ماكـير "من الطبيعي
" الـضـحـايـا أن أكـون أرغب بـتـكـر
خــــــصـــــــوصـــــــاً أن بـــــــعـــــــضـــــــهم
"بـريــطـانـيــون".وأكـد في تــغـريـدات
بـالـلـغـتـ اإلنـكـلـيـزيـة والـفـارسـيـة
"غـادرت مـكان (الـوقـفة) بـعـد خمس
دقـــائق من بـــدء الـــبـــعض بـــإطالق
هتافات" ضد السلطات. وأشار إلى
أنه اعــتُـقـل بـعــد نــصف ســاعـة من
ـكــان.ومــســاء الــسـبت مــغـادرتـه ا
أعــلن وزيـر اخلـارجـيـة الـبـريـطـاني
دومـيــنـيك راب اعـتــقـال مــاكـيـر من
دون إعـــــــــــطـــــــــــاء مـــــــــــزيـــــــــــد مـن
التفاصيل.وقال إنّ "اعـتقال سفيرنا
في طـهـران بـدون مـبـرّر أو تـفـسـيـر
هـــو انـــتـــهـــاك صـــارخ لـــلـــقـــانـــون
الـدولي".وبــحـسب صــحـيــفـة ديـلي
ميل اعـتُقل الـسفيـر لالشتـباه بأنه
"حرّض" مـتظاهـرين غاضبـ حيال
الـسـلـطات في طـهـران بـعد الـكـارثة
الـتي راح ضحـيتـهـا أيضـاً عدد من
.وحــتى ظـهــر األحـد لم اإليـرانــيـ
يـصـدر عن الـسلـطـات اإليـرانـية أي
تعـليق بـشأن تـوقيف الـسفـير.وليل
الـــســبت أفــادت وكــالـــة "تــســنــيم"
اإليـرانـيــة الـقـريـبــة من احملـافـظـ
ــتـشــددين عن اعـتــقـال الــسـفــيـر ا
ّ لبضع ساعات.وبحسب الوكالة 
استجوابه بشأن تورطه في "أعمال
مشـبوهة" أثنـاء جتمع أمـام جامعة
أمــيـــر كــبـــيــر فـي طــهـــران.وفــرّقت

{ اسـالم ابــــاد (أ ف ب) - يـــــجــــري
وزيـر اخلـارجـيـة الـبـاكـسـتـاني شـاه
مـحــمـود قـريـشـي زيـارة إلى طـهـران
امس األحــد ومن ثم الــسـعــوديـة في
مـسـعى لـلـتـخـفـيف مـن حـدّة الـتـوتر
ـنـطــقـة عـقب مـقـتل ــتـصـاعـد في ا ا
اجلـــــنـــــرال في احلـــــرس الـــــثــــوري
اإليــراني قـاسم ســلـيــمـاني بــطـائـرة
أميـركـية مـسيّـرة.وحاولت بـاكسـتان
ـــوازنــــة بـــ عــــلى مــــدى عـــقــــود ا
عالقاتـها الـقويـة بكل مـن السـعودية
وإيران الـتي تـتشـارك مـعهـا حدوداً
يـــــــبــــــلـغ طــــــولــــــهــــــا نـــــــحــــــو ألف
كـيـلــومـتـر.وتـأتي الـزيـارة األحـد في
ظل تـــصــاعـــد الــتـــوتــر في الـــشــرق
األوسط عــقب مــقــتل سـلــيــمـاني في
بـغـداد وإقـرار إيـران بـأنـهـا أسقـطت
طــائــرة ركــاب أوكــرانــيــة عن طــريق
اخلــطــأ فــقــتــلت  176شــخــصًــا هم
جميـع من كانوا عـلى متنـها.وأفادت
وزارة اخلـارجـيـة الـبـاكـسـتـانـيـة في
بـيـان أن "الـتـطـورات األخـيـرة تـضـر
بــشــكـل كــبــيـــر بــالــســـلم واألمن في
مـنــطـقـة مـتـقـلّـبـة أصالً وتـؤكـد عـلى
احلاجة لبذل جهود فورية وجماعية
لـلتـوصل إلى حل سـلـمي".وأكدت أن
قــريـشي سـيــبـلغ إيــران بـ"اسـتـعـداد
باكـسـتان لـدعم جمـيع اجلهـود التي
تـــســهّل حل اخلـالفــات والــنــزاعــات

بالسبل السياسية والدبلوماسية".
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وبــعـد االجـتــمـاع بـنـظــيـره اإليـراني
محمـد جواد ظريف سـيزور قريشي
الـســعــوديــة الـيــوم االثــنــ إلجـراء
محادثات مع وزير خارجيتها األمير
فـيـصـل بن فـرحـان.وسـيـزور الـوزيـر
ـتحـدة بعـد اختـتام كذلك الـواليات ا
زيـارته إلى طــهـران والـريـاض وفق
مــــا أفـــاد مـــصــــدر في اخلــــارجـــيـــة
الــبـاكـســتـانـيــة.وزار رئـيس الـوزراء
الــبــاكــســتــاني عــمــران خــان الــعـام
ـــاضـي الـــســـعــــوديـــة وإيـــران في ا
مــحــاولــة لــلــتــهــدئــة بــ الــبــلــدين
.وتـربط باكـستـان عالقات اخلصـم
جـيّــدة مع الــســعــوديــة حــيث يــقـيم
ويــعـــمل أكــثــر من  2,5مــلـــيــون من
مواطـنيـها لـكنـها حتـظى في الوقت
ذاته بـــعالقـــات مـــتـــيـــنــة مـع إيــران
وتمثّل مصالح طهران القنصلية في

تحدة. الواليات ا
ويـتوجه أمـيـر قطـر الشـيخ تـميم بن
حـمـد آل ثــاني إلى طـهـران بـحـسب

ما أعلنت الدوحة امس األحد وسط
ـنــطـقــة مـنـذ تـصــاعـد الــتـوتــر في ا
ـتـحـدة اجلـنـرال اغـتـالت الـواليـات ا
اإليــراني قـاسم سـلــيـمـاني.وتــتـمـتع
قــطـر بـعالقــات وثـيـقــة مع الـواليـات
ــتـحـدة وتـســتـضـيف أكــبـر قـاعـدة ا
عـــســكـــريــة أمـــيــركـــيــة في الـــشــرق
األوسط. وتــــقـــيم الــــدوحـــة أيـــضـــا
عالقات قويـة مع طهران.وقـالت قناة
اجلـزيـرة الــقـطـريـة أن الـشـيخ تـمـيم
سيلـتقي مع الرئـيس اإليراني حسن
روحـــاني ومـــســـؤولـــ إيـــرانـــيـــ
آخـــرين.وأكـــد مــســـؤول فـي مــكـــتب
االتـصـال احلـكـومي الـزيـارة مـشـيرا
إلى إن الـشــيخ تـمـيم ســيـتـوجه إلى
إيـران بـعـد مـحـطـة في عـمـان.وغـادر
الشيخ تـميم الدوحـة األحد متـوجها
إلى مـسـقط لـتـقـد الـعـزاء في وفاة
السلطـان قابوس بن سعـيد بحسب
مــــــا أعــــــلـــــــنت وكــــــالــــــة ألنــــــبــــــاء
الــقـــطــريـــة.وتـــأتي الــزيـــارة في ظل
تـصـاعـد الـتـوتر فـي الشـرق األوسط
عــقب مــقــتل ســلــيـمــانـي في بــغـداد
وإقـرار إيـران بأنـهـا أسـقـطت طـائرة

ـتــصـاعــد بـ الــواليـات والــتـوتــر ا
ـقـرر أن ـتـحــدة وإيـران.وكـان من ا ا
يـحـضــر كـاتس الـذي يـتـولى أيـضـا
وزارة اخملـــابــرات اجــتــمــاعــات في
مـنــتـصف يـنـايــر كـانـون الـثـاني في
ــعــرض دبـي في إطــار االســتــعــداد 
إكــســبــو  2020لـــكن دبــلــومــاســيــا
إسـرائـيـلـيـا قـال إن الـوزيـر سيـرجئ
الـزيـارة ”بـتـعــلـيـمـات من مـسـؤولي
األمن .“ولم يــحـــدد الـــدبــلـــومــاسي
مــــوعـــدا جـــديــــدا لـــلــــزيـــارة.وأفـــاد
دبلوماسي آخـر رفض كذلك الكشف
عن هويـته بأن إسـرائيل تـخشى أن
تـســتــهــدف إيـران عــدوهــا الــلـدود
كاتس في اخلليج في إطار الرد على
تحدة. ولم يورد حليفتها الواليات ا
الــدبـلــومـاسي أدلــة عـلى أي تــهـديـد
محدد.وثمـة حالة من العـداء الشديد
بــ إيــران وإسـرائــيل مــنـذ الــثـورة
اإليرانـية عام .1979وزادت األعمال
الـعــدائـيــة الـتـي تـرجع لــعـقــود بـ
طــهـــران وواشــنـــطن في األســـابــيع
ـاضيـة بـعـد ضربـة جـوية الـقـليـلـة ا
أمـريـكـيـة أودت بـحـيـاة رئيـس فيـلق

القدس في احلـرس الثوري اإليراني
قــاسم ســلـيــمـانـي ورد طـهــران عـلى
الـــهــجـــوم بـــإطالق صـــواريخ عـــلى
قـــاعـــدتـــ جـــويـــتـــ عـــراقـــيـــتـــ
تستضيفان الـقوات األمريكية.وعلى
الرغم من عدم وجود عالقات رسمية
ب اإلمارات وإسرائيل فإن لألخيرة
جــنـــاحــا فـي إكــســـبــو دبي ?2020
الــذي يُــفـتــتـح في أكــتــوبـر تــشــرين
األول وهي مـشاركـة وصفـهـا رئيس
الـوزراء بـنــيـامـ نـتــنـيـاهــو بـأنـهـا
”تــــطـــبــــيع لــــلــــعالقــــات مع الـــدول

العربية.“
W dD²   UŽULł

فـيـمــا ذكـرت وسـائل إعالم أمـيـركـيـة
ـتـحـدة سـتـطـرد امس أن الـواليـات ا
عـشــرة طالب عـسـكــريـ سـعـوديـ
عـــلـى األقل مـــتـــهـــمـــ بـــاالرتـــبـــاط
بـجـماعـات مـتـطرفـة أو حـيـازة مواد
عـــلى صـــلـــة بـــاســـتـــغـالل األطـــفــال
جنـسيًـا في خطـوة تعـقب التـحقيق
بــشــأن عــمــلـــيــة إطالق الــنــار الــتي
نــــفّـــــذهــــا مـــــتــــدرّب ســـــعــــودي في
فلوريـدا.وفي كانون األول/ديـسمبر

أطلق محمد الـشمراني -- الذي كان
ـــتــــحـــدة في إطـــار في الــــواليـــات ا
برنامج سعـودي للتدريب الـعسكري
-- الـنـار في إحـدى قـاعـات الدروس
في قـــاعــدة بـــيـــنــســـاكــوال اجلـــويــة
الـتابـعـة لسالح الـبـحريـة األمـيركي
مــا أســفــر عن مــقــتل ثالثــة بــحــارة
وإصـابــة ثـمـانـيــة أشـخـاص قـبل أن
ـتــدربـ تــرديه الــشـرطــة.ورغم أن ا
الــذين سـيـتم طــردهم غـيـر مــتـهـمـ
ــســـاعـــدة الـــشــمـــراني إال أنه 
الــــكــــشف بـــــأنــــهم عـــــلى ارتــــبــــاط
ـتـلـكـون ـجـمـوعـات مـتـطـرفـة أو 
مــواد إبــاحــيــة تــتــعــلق بــاألطــفــال
بـــحــسب مــا ذكــرت شــبــكــة "سي إن
إن".بــــدورهـــا أشــــارت صـــحــــيـــفـــة
"واشـنطن بـوست" إلى أن الـتـحـقيق
الــذي أجــراه مــكــتب الــتــحــقــيــقــات
الفدرالي (إف بي آي) توصل إلى أن
عــدداً مـنـهم لم يــبـلّغ عن ســلـوكـيـات
ــــثـــيــــرة لـــلــــقـــلـق قـــبل ـــهــــاجم ا ا
الـــهـــجـــوم.وأعــلـــنـت وزارة الـــدفــاع
األمــيـــركــيــة فـي مــنــتـــصف كــانــون
األول/ديسـمبـر أنهـا أجرت حتـرّيات
بـشأن جـمـيع العـنـاصر الـعـسكـري
السـعوديـ الذين يـتلـقون تـدريبات
تحدة حاليًا لكنها لم في الواليات ا
تـعـثــر عـلى أي "سـيــنـاريـو لــتـهـديـد
فوري".وعلّـق مسؤولـو وزارة الدفاع
التدريب الـعملي للـطلبة الـعسكري
ــتـحـدة الــسـعـوديــ في الـواليـات ا
عـقـب الـهــجــوم بـيــنــمـا أبــقــوا عـلى
الزم في الــدروس الـنــظـريــة.وكـان ا
ـلـكي الـبـالغ  21عـامًا سالح اجلـوّ ا
ـسـدس من طـراز "غـلـوك" مـسـلّـحًـا 
عيار  9ملـم اشتـراه بشـكل قـانوني
وذكرت تقارير أنه نشر بيانًا قصيرًا
على تـويـتر قـبل احلادث قـال فيه إن
أمــــــيـــــــركـــــــا "حتــــــوّلـت الـى دولــــــة
شـر".وأوردت "واشــنــطن بـوست" أن
"إف بي آي" طـــــلب مـن شــــركـــــة آبل
مـسـاعـدتـه في الـوصـول إلى هـاتـفي
الـشمـراني من طـراز "آي فـون" وهو
أمـر ال تـزال الــشـركـة تـرفض الـقـيـام
به.وذكـــــرت "آبل" أنـــــهــــا ســــاعــــدت
الوكالة االستـخباراتية عـبر مشاركة
مـعـلومـات مـرتـبطـة بـالقـضـيـة كانت
مخـزّنة في احلـيّز الـسحابي "كالود"
الـتــابع لــلــشـمــراني.ويــتـلــقى نــحـو
 5000عــســكــري من أنــحــاء الـعــالم
ــتــحــدة تــدريــبـــات في الــواليـــات ا

بينهم قرابة  850سعوديًا.

الـشـرطـة اإليـرانــيـة مـسـاء الـسـبت
طالبــاً كـانـوا يــهـتــفـون بــشـعـارات
ـاً "مــتــطــرّفــة" أثـنــاء جتــمع تــكــر
لـضـحـايـا حتـطم الـطـائـرة وفق ما
أوردت وكــالـــة "فــارس" اإليـــرانــيــة
الــــــقــــــريـــــبــــــة مـن احملـــــافــــــظـــــ
ـتــشـددين.وأفــاد صـحـافــيـون في ا
وكــالــة فــرانس بــرس أن الــتـجــمع
حتــوّل إلى تـــظـــاهــرة مـــنــاهـــضــة
للسلطات. وهتف احلشد بشعارات
ـالحقة " مـطالـباً  تـندّد بـ"الـكاذب
ـــأســـاة والــذين ـــســؤولـــ عن ا ا
حـاولــوا الـتــغـطــيـة عــلى احلـادث
وفق قــــولـــــهم.وبــــحــــسب وكــــالــــة
"فـارس" فـرّقت الـشرطـة الـتـظـاهرة
عـــنــــدمـــا غــــادر طالب اجلــــامـــعـــة

للخروج إلى الشارع.
ـتّـحدة امس فـيـما دعـت الواليـات ا
إيــران إلى االعــتــذار عن احــتــجــاز
الـسـفـيـر البـريـطـانـي لـدى طـهران
بـــعــد تـــقــاريـــر عن تــوقـــيــفه خالل
تــظـــاهـــرة ضــدّ الـــنــظـــام.وكـــتــبت
ــــتــــحــــدّثـــة بــــاسم اخلــــارجــــيّـــة ا
األمـيركـيّة مـورغن اورتـيغـاس على
تــويـتـر إنّ هــذا االعـتـقـال “يـنـتـهك
تـلك النـظام اتّـفاقـيّـة فيـينـا الـتي 
تاريخا سيّئا في خرقِها.”وأضافت
“ندعو الـنظام الى االعتـذار رسميًّا
ـتـحـدة النتـهـاك حـقوقه للـمـمـلكـة ا
(الــســفـيــر) وإلى احــتــرام حــقـوق
.”فيـمـا حذّر جـميع الـدبـلومـاسـيّ

الــرئـيس األمــيـركي دونــالـد تـرامب
الـسـبـت الـنـظـام اإليـراني من أنّه ال
يُــمــكن أن “تــكــون هـــنــاك مــجــزرة
” تظاهرين السلميّ أخرى بحقّ ا
فـي إشــــــارة مـــــــنه إلـى احلــــــركــــــة
االحــتــجــاجــيّــة الــتي كــانـت إيـران
شهدتها في تشرين الثاني/نوفمبر
ـاضـي.وكـتب تـرامب عـلى تـويـتـر ا
“ال يُـمــكن أن تـكــون هـنــاك مـجـزرة
ـتظاهرين الـسلميّ أخرى بحَقّ ا

وال قــــــطـع لإلنــــــتـــــرنـت. الـــــعــــــالم
يُراقب.”وجتـمّع مـئـات الـطـلّاب في
طـهـران مــسـاء الـسـبت اســتـجـابـة
لــــــدعــــــوة مـن أجل تــــــكــــــر 176
شـخـصًـا مـعـظـمـهم مـن اإليـرانـيّ
والــكـنــديّـ قُــتـلــوا جـرّاء إســقـاط
طائـرة بويـنغ أوكرانـيّة “عن طريق
اخلـطأ ”بـواسـطـة صـاروخ إيـراني
األربـعــاء.وأســفـرت االحــتـجــاجـات
الـتي انـدلعـت في منـتـصف تـشرين
الثاني/نـوفمبـر في إيران عن مقتل
أكثر من  300شخص وفق منظّمة
العـفو الدوليّـة.وأكّد ترامب لـلشعب
اإليـــراني الـــســـبـت أنّه يـــقف “إلى
ـــتّــحــدة جـــانــبه ”وأنّ الــواليــات ا
“تــتــابع عن كــثب ”االحــتــجــاجـات
الــتي انــدلـعـت بـعــَد إقــرار طــهـران
بـــــأنـــــهــــا أســـــقـــــطت الـــــطـــــائــــرة
األوكرانيّة.وكتب ترامب على تويتر
“إلى الــشـــعب اإليــرانـي الــشــجــاع
الـذي يـعـاني منـذ فـتـرة طويـلـة: أنا

كل مــا طــلـــبــوا مــني أن أقــوله (…)
واكدوا ان مـيـداليـاتي كانت بـفضل
احـــــتـــــرام احلـــــجـــــاب اإللـــــزامي”
مـوضـحـة ان “ال أحــد مـنـا يــهـمـهم
امـــره.”ووجــــهت انــــتـــقــــادات الى
النفاق ”و “الكذب ”و “الظلم ”و “
ــنـتــشـر داخل الــنـظـام “اإلطـراء ”ا
الــسـيــاسي مــؤكــدة انـهــا ال تــريـد
شــــــيــــــئًـــــا “فـي الــــــعـــــالـم ســـــوى
الــــتــــايـــكــــوانــــدو واألمن وحــــيـــاة
سعيدة.”وكتبت من دون ان توضح
مكان تواجدها حاليا “لم يوجه لي
أحد دعوة إلى أوروبا.”واخلميس
اثـار خـبـر اخـتفـاء الـشـابة الـبـالـغة
مـن الـــعـــمـــر  21عـــامـــا حـــالـــة من
االضطـراب في الـبالد.وكان الـنائب
عـــبــد الـــكـــر حــســـ زاده طــالب
سـؤول غيـر األكفاء حـاسبة “ا
الـذين يــتـســبـبــون في هـروب رأس
ـــال االنـــســاني ”في حــ كــتـبت ا
وكــالــة “إســنــا ”شــبه الـــرســمــيــة
“صـدمة لـلتـايـكونـدو اإليراني. لـقد
هــاجـــرت كـــيـــمـــيـــا عـــلي زاده إلى
هــولــنـدا.”تـشــتــبه الــوكــالـة في أن
الــريــاضـيــة تــرغب فـي الـدفــاع عن
ألوان دولـة أخرى غـير اجلـمهـورية
ـبــيـاد  2020في اإلسالمــيــة في أو
طـوكـيـو.وبـدون أن تـذكـر شـيـئا عن
ـبـية “للـشعب خـططـهـا اكدت األو
اإليـــراني الـــعــزيــز ”أنـــهــا ال تــزال

“طفلة إيرانية أينما تكون.”

تعرف الدول بوحـدتها واستقاللية قـرارها وسيادتها على البالد
برا وجوا وبحرا  وهي مؤشرات السيادة واالسـتقاللية  لتحتل
ـتـحدة وبـ الدول   وهـكذا الدول مـكـانتـها الـدولـية في اال ا
كــان الـعـراق  اال ان مـشــاكل احلــروب والـنــزاعـات االقــلـيــمـيـة
واحلـروب مع دول اخــرى  واالحـتالل االمــريـكي  –الــبـريــطـاني
لــلـعـراق كــان الـسـبب االســاسي في ادخـال الــبـلــد في مـشـاكل
ــارسـات الــتـهــمـيش مــتـعـددة   فـغــيـاب الــوحـدة الــوطـنــيـة  و
واالقصـاء كـان الـسبب لـتـمكن دا عـض من احتالل ثـلث الـعراق
رغم وجــود قـــوة عــســكــريــة مـــســلــحــة وسـالح قــدرت ا قــيــامه
ليارات الدوالرات   وقد لوحظ ان احملتل االمـريكي لم يحترم
ســيـادة الــعـراق  كــمـا كــانت هـنــاك تـدخالت مـن دول مـجـاورة
واخر ـسـتـوى الـذي يجب   اخـرى لـكن الـرد احلكـومي لـيس بـا
االنـتـهاكـات االمـريـكـيـة هي ضـرب قـواعـد احلـشـد الـشعـبي في
القـائم . وان الضـحايـا  ارقام مـرتفعـة من الشـباب الـعراقي هم
وسفك ضـحـايـا الضـربـة االمـريـكيـة الـتي تـعد انـتـهـاك صارخ  
للدم الـعراقي  بدم بارد  واخيـرا كانت الضـربة االمريـكية قرب
مــطـار  بـغـداد  ذهب ضـحــيـة الـضـربــة ثـمـانـيــة اشـخـاص بـ
عراقي ولبـناني  وايراني  ان هذه الـواقعة مهـما كانت اسـبابها
فهي غيـر مقبـولة ال نـها انتـهاك للـسيادة الـعراقيـة واال كان على
امـريكا ان كـان لها مع االخـر  مشاكل ثـأرية كان يـفترض ان ال
ذلك  عـلى ارض عـراقـيـة بل يـجب ابـعـاد الـعـراق عن يـكون 
ساحـات الصراع بـ االخرين وان يبـقى العراق بـعيدا عن ذلك
ــنـطـقـة  اوال والــعـراق غـيـر . الن ذلك ال يـؤدي الـى اسـتـقـرار ا
ـسـتـقـر اصال ثـانـيـا   لـذلك يـتـطــلب ان يـضع اجلـمـيع الـوالء ا
واالنـتمـاء إلى الـعراق اوال  واخـيرا  باعـتبـاره اخلـيمـة الـكبـيرة
التي حتـتضـن العـراقيـ جـميـعا  وان نـعـمل جمـيـعا عـلى بـناء
بـلـدنا بـاعـتـمـاد الـكـوادر من ذوي اخلـبـرات ومن اخملـلـصـ مع
وفرة االيرادات من مختلف مصادرها شريطة الرشد والعقالنية
في االنـفـاق وان يتـزامن ذلك مـع  ازالة احلـلـقـات الـزائـدة والتي
وازنـة  العامة لـلدولة وهي ال ضـرورة لوجودهـا ومعاجلة تـثقل ا
اي سـيـادة افـة الــفـسـاد الــكـارثــيـة من خالل تــطـبـيـق الـقـانــون 
ـسـتـويـات  واالبتـعـاد عن احملـسـوبـيـة بكل الـقانـون عـلى اعـلى ا
اشــكـالـهـا  فـالـعـراق يــحـتـاج الى ابـنـاءه ويــحـتـاج الى احـتـرام
سـيــادته ووحـدتـه والى لم الـشــمل ولـيــتـصــارع االخـرين خـارج
شروعة  حـدود بالدنا .   وان نتـفهم االحتجـاجات ومطـالبهـا ا
ا اخـتاروا ـنتـفض الذي لـو كانـت لديـهم فرص عـمل  للـشـباب ا
ا عـرضـوا انفـسهـم الى القـتل واخلطف الشـوارع لالعـتصـام و
والــتـعــذيب احــيــانـا  اذا هي مـشــكــلـة ادارة رشــيــدة لـلــمـوارد
ــا يـنــعــكـس ايــجـابــا عــلـى تــأهـيـل الــقــطــاعـات االقــتــصــاديــة 
االقتصـادية واخلـدمات الـعامـة وتوفـير فـرص العمل  اي تام
االحــتـيـاجـات لــشـعب وصف بــانه اثـرى شـعب
لـكـنه افـقـر شـعب  اي مـفارقـة هـذه ? نـتـمـنى
حتـسـ حـال الـبـلـد مـع بـدايـة الـعـام اجلـديـد

وامن وامان للعراق وشعبه . 

½ÂUE∫ تظاهرات مناوئة للنظام في طهران على خلفية اسقاط الطائرة االوكرانية

WOM √ ·ËU< wÐœ v ≈ tð—U¹“ Tłd¹ wKOz«dÝù« WOł—U)« d¹“Ë ∫ÊUOÝU uKÐœ

إلى جـانـبـكُم مــنـذ بـدايـة رئـاسـتي
وســـتـــظلّ إدارتي إلـى جــانـــبـــكم.”
وأضاف “نـحن نـتـابع تـظـاهـراتـكم

عن كثب وشجاعتكم تُلهمنا.”
…dzUÞ ◊UIÝ«

الى ذلك اعــلــنت كـيــمــيــا عـلي زاده
العــبــة الـــتــايــكــوانـــدو وصــاحــبــة
ــبـيــة الـوحــيـدة في ــيـدالــيـة األو ا
إيـران الـسـبت أنـهـا غـادرت بالدهـا
بشكل دائم النهـا لم تعد قادرة على
حتـمل “نــفـاق ”نــظــام يــســتــخـدم
الـريـاضـيـ لـغـايـات سـيـاسـيـة وال
يــقــوم سـوى ب”إذاللـهم ”بــحـسب
قـولـهــا.وكـتـبـت عـلى حـســابـهـا في
انسـتغرام “هل ابدأ بالـترحيب أو
الـوداع أو تــقــد الــتــعـازي? ”في
حــ تــعــيش الــبالد صــدمــة جـراء
كــارثــة اســقــاط طـائــرة لــلــخــطـوط
اجلــويــة األوكــرانــيــة األربــعــاء في
طــهـران بــواسـطــة صـاروخ مـا ادى
الى مـقتل  176شـخـصا مـعـظـمهم
.ووجهت من اإليـرانـيـ والكـنـديـ
الـريـاضـيـة اتــهـامـات الى سـلـطـات
اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة قـائـلة “أنا
واحــــــدة مـن ماليــــــ الــــــنــــــســـــاء
ـضــطـهـدات في إيـران.”وأضـافت ا
ــــيـــدالـــيـــة ـــرأة الــــتي فـــازت بـــا ا
ــبــيـاد ريــو عـام الــبـرونــزيـة في أو
“ 2016لــــــقــــــد ارتــــــديت كـل شيء
طـلـبـوا مـني أن أرتـديه ”في إشارة
إلى احلـجـاب.وتـابـعت “لـقـد كـررت
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داد فاحت على السطور أصبحت األقالم غنية باألفـكار وثروة ا
عـاني وحالوة التأويل عـلى أطراف االلسن وزوايا وساح خـير ا
األفواه . قصـة خيالية ولـيدة هذه اللحظـة عن لصٍ يتوب بعد كل
مـعـاقبـة وحـبس . وأخـيراً أراد أن يـتـوب تـوبة نـصـوحاً  بـعـدما
أل  لـكنه بـعد أيـام كان لـلتو أشـتهـر ب الـناس فأعـلنـها أمـام ا
ـسـجد بـعـد صالة الـعصـر وجـد مـتسـوال نـائـماً في عـائـداً من ا
ـتـسول إنـاء فـيه الـنقـود الـتي جتـمعت من احلـديـقـة وأمام هـذا ا
احملسن وفي حلظـة شيطانية سولت له نـفسه أن يأخذ بعضها
ـتـسـول ـا هـنــاك لم يـره أحـد  فـي أحـدى الـلـيــالي حتـلم بــا طــا
ـنـظـر  يـضـربـه بـقـضـيب من حـديـد يـنــهضُ مـرعـوبـا من هـول ا
وتـكررت الـكـوابـيس حـتـى كاد أن يـجـن من شـدة انـهـيار حـالـته

النفسية يا ليته لم يتب ليتعذب .
أتوقع أن الطـبقة احلـاكمة في الـبلـد بعد تـشرين قد يـفكرون في
أعالن التوبة من سلب حقـوق الناس وإرجاعها إليهم  فهل هي
الــتـوبــة األخـيــرة الـنـصــوح  أنـا فـي شك من ذلك واجلـمــيع قـد
يـطـابـقـنـي الـرأي ألن من شـاخ عـلى شيء ال تــرجتي مـنه شـيـئـاً
وضـوع  رأي الشـخصي أن أغلب غـيره . قـبل أن أسترسل بـا
ـا تـغــذوا عـلى مـبـاد وعـقـيـدة الـفـاسـدين لـيـست لــهم تـوبـة طـا
ـصلـحة احلـزب فهـو مجـبور ال مخـير في االحزاب الـتي تفـكر 
لى عليه ألجل تنفيذ السياسة توبته  وكل ما يتصرفه وفق ما 
ـصـلـحـة الـذاتــيـة بـعـيـدا عن ـنـفـعــة وا ـرسـومـة عــلى اسـاس ا ا
ـا فـيـهم الـشـعب إذن قـطع الـعالقـة تـكـون علـى شكل األخـرين 

الهروب والفرار ليسلم على جلده وليست التوبة كما يبدو .
أتـوقع وأتـصــور أن كل مـا  إقــراره وتـشـريــعه في هـذه األيـام
الـتــشــريـنــيــة ألجل فــوات اآلوان عـلى نــهــايــتـهم وحــتــفـهـم فـهم
وت كالذي يتشبث بالقش للوصول الى بر األمان  يصارعون ا
كن فالتـوبة من الـفسـاد ألجل االصالح قد تكـون آنيـة ووقتـية 

. العودة إليها في حالة استقرار الوضع الهائج حالياً
أن اإلصالحـات التـرقيـعـية الـتي نسـمعـهـا من السـلطـات الثالث
ثابـة أطواق جناةِ ركـابِ سفـينةٍ آيـلةٍ نـحو الغـرق والغطس هي 
رء نـفسه ما في الـقعر  ثـم بعد الـوصول إلى الضـفة سيـكون ا
قــبل الـغـرق إذا مــا قـارنّــا األفـعـال بــردودهـا فـهي مــجـرد حـقن

رحلة وجتاوز احملنة . تخديرية لعبور ا
صــولـة احلق قـد تــكـون عـنــيـفـة بــعض الـشيء مع رفـضــنـا لـكل
ندسون وأكيد أنها أحدى األساليب التي ارسه ا العنف الذي 
سالم شمولون بالـتغيير والتسـقيط . وإال أن الشباب ا يتبعـها ا
ـطـلب وهـو ضامن انـتـصاره ـكن أن يـعـنفه ا ـطالَـب بوطن ال  ا
عـلى الطـغمـة الفـاسدة سـلمـيا  وهـنا اجلمـيع يـستـقرأ االحداث
مـن حـرق وشـغب هي ردة فـعـل قط مـحـصـور فـي زاويـة ضـيـقـة
يـقـوم بـخـدش اجلـدران التـي تضـايـقه وحتـاصـره . ومـا الـطرف
الــثــالث خــيــر دلــيل وخــيـر بــرهــان عــلى أن ردة الــفــعل لــيـست
خـارجـيــة بـقـدر مـا هي داخــلـيـة بـنــسـبـة عـالـيــة من االحـتـمـاالت

والتكهنات.
ــاء يـروب ………) كـذلك ذكـر الـكـذّاب ال عــنـدنـا مـثل قـد ( إذا ا
ا ـماطلـة طا ـكنه أن يتـوب فهو البـد أن يعود إلى الـتسويف وا
أدمن الكـذب في حياته الـسيـاسيـة  فإن ثقـافة الـتسـيس وعبور
ـقـابل هـي ديدن ـراحل دون مـراعـاة حـاجة ا ا
أكثـر االحزاب الـتي ال تـعرف من الـدنـيا غـير
مـصـاحلـهـا مع أقـنـاع وأوهـام اآلخـرين عـلى

أنهم وطنيون ..

 b Uš …d¼e «b³Ž

ركــاب أوكــرانـيــة عن طــريق اخلــطـأ
فـقـتلت  176شـخـصًا هـم جمـيع من
كـــانــوا عـــلى مـــتــنـــهــا.وكـــان وزيــر
اخلـارجـيـة الـقـطـري مـحـمـد بن عـبد
الرحمن آل ثاني دعا إلى حل سلمي
للـخالفات بـعد الغـارة األميـركية في
الـعراق الـتي قـتلـت سلـيـماني في 3
كانون الـثاني/ينـاير.وكانت عالقات
ــــــة الــــــدوحـــــــة مـع إيــــــران غـــــــر
السعودية في مقدمة األسباب التي
أدت إلى نـــشـــوب أزمـــة بـــ قـــطـــر
.وقــطــعت وحــلــفـــائــهــا الــســابـــقــ
الــســعــوديـة واإلمــارات والــبــحـرين
ومـصـر فـي حـزيـران/يـونـيـو 2017
عـالقـاتـهــا الـدبـلــومـاسـيــة مع قـطـر.
واتهـمت الدول األربع الـدوحة بدعم
جــــمـــاعـــات إسـالمـــيـــة مــــتـــطـــرفـــة
وبــالــتـقــارب مع إيــران األمــر الـذي

تنفيه الدوحة.
الـى ذلك ذكــر دبـــلــومــاســـيــان امس
األحــــــد أن وزيـــــــر اخلـــــــارجـــــــيــــــة
اإلسـرائــيـلي إسـرائــيل كـاتس أرجـا
زيــارة لـــدبي هــذا الـــشــهــر بـــســبب
مـخـاوف أمـنـيـة وربـطـا بـ الـقـرار


